
ققمكم من نفس واححدة ((:قال الله عز وجل ممهه ن فوائههد هههذه خل  (( 
نن لل البشرية م ن آدم وليههس -كمهها يقههول القههرود- إ نن أص الية الكريمة أ

نو ؛ر؛ لقوله لط للاها قرد ثم ت ني نخلقمكم من نفس واحدة (( :أص  )) وقد ب
.الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في مواضع م ن القرآن

نيههة؛ لقههوله مل لثههة وليسههت أز مد نن البشرية حا  ))خلقمكم (( :وم ن فوائدها أ
ددوث دح للق يقتضي ال .والخ
مسههاهم؛ لقههوله ممهه ن جن لج بني آدم  لل أزوا نن الله جع :وم ن فوائد هذه الية أ

 )) ولو كهانت الزوجهة مه ن غيههر الجنهس لهم ثم جعل منها زوجها((
للاها م ن الجنس؛ لاهذا ن ن الله جع لفة والمودة ولك لل مل دصل ا .تح
مم ن إنزال النعام الصناف الثمانية ن ن الله به علينا  لم مدها ما  مم ن فوائ .و
مر كالظباء لثر م ن إنعامه بغي نن إنعام الله باهذه الصناف الثمانية أك ومناها أ
مرههها؛ ن ن باهذه الصناف الثمانية دون غي لت نن الله ام وال ؛رانب وما أشباهاها؛ ل
مليفههة بخلف نناههها انعههام مألوفههة وأ ليهه ن ول لب دد نعمههة اللههه أظاهههر وأ لش لناها أ
.النعام الخرى
مدها الشا ؛رة إلى أن تكوي ن هذه الخليقة م ن زوجيهه ن كمهها قههال وم ن فوائ

ممن (( :تعالى ققنا زوجين و مم ن الخليقههة كل شيء خل ءء  )) فكل شي
مم ن زوجي ن حتى المياه وحتى الاهواء  مبه   كههل شههيء ((وحتىفل بد لتركي

لل شيء خلقنا زوجين  كك ثمانية أزواج وهنا يقول: (( ))ممن   )).
مة الله عز وجههل فههي تطههوير الخلههق؛ دن حكم وم ن فوائد الية الكريمة بيا

 )) ولويخلقمكم في بطون أمهاتمكم خلقا من بعد خلقلقوله: (( 
لته تأبى ذلك بل يتطو ؛ر النسههان مهه ن ن ن حكم ددا ولك د ؛را واح لقنا طو شاء لخل
دضا فههي التشههريع هههو نن التد ؛رج أي ر ؛رج في الخلق، كما أ لد طو ؛ر الى آخر للت
دف الناس بههه مهه ن أولههه الههى نل لك دة واحدة ي مزل جمل الحكمة، فالشرع لم ين
نن هههذا الحمههل لمههل لههو أ لح آخره ولك ن نزل بالتد ؛ريج، وما نح ن فيه م ن ال
نو ؛ر لطهه لت ر ؛ر علياههها لكهه ن ي لر لأ في بط ن الم دفعة واحدة لكان في ذلك ضهه لش ن
دئا بدون مشقة على الم دئا فشي مسع البط ن شي نت دئا حتى ي دئا فشي .وينمو شي
ننههه دة الله سبحانه وتعالى علههى البشههر فههي أ نن مم وم ن فوائد الية الكريمة 

ءن ل يمك ن أن يصل إليه أحد؛ لقوله: د ؛رهم في هذا الخلق في مكا وو لط (( دي
تت ثل ث تر ممكين )) كما قال تعالى: (( في ظلما فجعلناه في قرا

تر معلوم .(( * إلى قد



دة الله  لي مدها حما نن أشههعةلوم ن فوائ لجني ن بكونه هذه الظلمات الثلث؛ ل
الضوء  ؛ربما تضره فجعل الله سبحانه وتعالى جعله فههي هههذه الظلمههات
.الثلث
نن القاد ؛ر على هذا هو المستحق لللوهية والعبادة؛ لقوله: وم ن فوائدها أ

ذلمكم الله ربمكم له الملك ل إله إل هو فأنى تصرفون((   )).
دضا انفراد اللههه سههبحانه وتعههالى بالملههك؛ لقههوله: ((  لهوم ن فوائدها أي

للههك التصههرف الكههوني أوالملححك دم لك إل اللههه، وهههل الملههك   )) فل مالهه
الكوني والشرعي؟

مكل :الطالب  .. 
دعا :الشيخ دنا ول مالك إل الله شههر الكوني والشرعي فل مالك إل الله كو

.ولاهذا له الحكم الكوني والشرعي عز وجل
ممهه ن وم ن فوائدها النداء الصا ؛رخ في تسفيه هؤلء القههوم الههذي ن اتخههذوا 

فأنى تصرفوندونه أولياء بعد ظاهو ؛ر هذه اليات العظيمة؛ لقوله" (( 
محه وبيانه  .)) يعني كيف تصرفون ع ن الحق مع وضو
نن اللححه غنححيثم قال -وهو ابتداء د ؛رس اليههوم-: ((   إن تمكفروا فححإ

 )) (إن تكفروا) تكفروا بم ن؟عنمكم
بالله :الطالب  

نن :الشيخ ننكم ل ن تضروا الله؛ ل إن تكفروا بالله وبما يجب اليمان به فإ
مر الله سبحانه وتعههالى العبههاد بعبههادته والخل ص دم يي عنكم ولم يأ له غن الل
متاهههم هههم؛ لناهههم يثههابون علههى هههذا أعظههم له لحاجته الياهم ولكهه ن لمنفع
رره إذا كفههر دضهه الثواب وينجون به م ن العقاب، أما الله عز وجل فإنه ل ي
كل الخلق، إن تكفروا ولو كل الخلق فإن الله غني عنكم وقد جههاء فههي

يا عبححادي لححو أن اولمكححم وآخركححم وإنسححمكمالحديث القدسههي: ( 
وجنمكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منمكم ما نقص ذلححك

ئئا  ) لو كان الناس كلاهم بل البشر وغير البشر لو كههانوامن ملمكي شي
دئا ول ن يضر  اللهواعلى أفجر قلب  ؛رجل لم ينقص ذلك م ن ملك الله شي

دئا ولاهذا قال: ((  فإن الله غني عنمكم ول يرضى لعباده المكفرشي
نمههل قههوله: ((  )) لأ ول يرضىول يرضى لاهم الكفر أن يكفروا بههالله وت

مده نن الكفر أمر ل يليق بالعباد فل يرضى لاهههم أن يقومههواملعبا  )) يعني أ
نن الله خلقاهم فكيف يرى النسان العاقل أن يصرف العبههادة به وذلك ل

ممهه ن عبههادهول يرضى لعبادهلغير الخالق ولاهذا قال: ((   )) ولم يقههل 
نن اللم أبلغ في كون هذا الشيء ل يليق باهم، وقوله:  ((أو ع ن عباده؛ ل



ممهه ن: )) العبودية تنقسههم إلههى قسههمي نلعباده المكفر  عامههة وخاصههة ف
مت((الول -أي م ن العام- قوله تعههالى:  قوا قما نسحح مفححي ال قن  قمحح لل  كك قن  مإ  
ئدا  قب قع من  قم قح نر متي ال مض إل آ قر قل

ق  (إن كل) (إن) هنا بمعنههى الخ؟ ل))قوا
مفححي((اللي أمامك؟ أي نعم (إن) هههذه بمعنههى ايههش ؟  قن  قمحح لل  كك قن  مإ  

ئدا  قب قع من  قم قح نر متي ال مض إل آ قر قل
ق قوا مت  قوا قما نس  إن))ال

بمعنى (ما :الطالب )
بمعنى (ما)، وعلمة (إن) التي بمعنى (ما) أن يههأتي بعههدها (إل) :الشيخ

مفححي(( )) يعني مهها أنههت إل نههذير، إن أنت إل نذير((  قن  قمحح لل  كك قن  مإ  
ئدا  قبحح قع من  قم قح نر متي ال مض إل آ قر قل

ق قوا مت  قوا قما نس  هههذه مهه ن العبوديههة))ال
ايش؟

العامة :الطالب
العامة حتى الشياطي ن والكفا ؛ر كلاهم عباد اللههه بههالمعنى العههام، :الشيخ

دة المعنههى الخهها ص العبههادة الخاصههة القسههم الخهها ص فههي العبههادة عبههاد
دعا وهذه خاصة ربد لله تعالى شر لع المؤمني ن وهي العبادة الشرعية أي الت

ممهه ن ذلههك قههوله تعههالى: ((  لم ن؟ بم ن أطاعه فقط و وعباد الرحمححنمب
 )) وقوله في الرسههل إناهههم عبههادالذين يمشون على الرض هونا

مديالله ((  قيحح ققل ملححي ا كأو قب  كقححو قع قي قو قق  قحا قس مإ قو قم  مهي قرا قب مإ قنا  قد قبا مع قر  كك قذ قوا
مر  قصا قب ققل هذه عبودية ))قوا  

خاصة :الطالب   
هل هي م ن العامههة  هنا)) ول يرضى لعباده (( خاصة، قوله: :الشيخ

أو م ن الخاصة؟
م ن العامة :الطالب  

مم ن عباد الله نعم :الشيخ م ن العامة يعني ل يرضى الكفر لي واحد   
(( مم ن بعضههاهم " هههذا: )) قالول يرضى لعباده المكفر   " وإن أ ؛راده 
دده ديريههده، يريههده مهه ن بعضههاهم يريهه لضههاه لكهه ن  لر كلم جيههد يعنههي هههو ل ي
لدع يقولههون: لتهه ءل مب يد على قو بال ؛رادة الكونية ل ال ؛رادة الشرعية، وهذا  ؛ر
إن الله ل يريد إل مهها يرضههى وأمهها مهها ل يرضههاه فل يريههده وعلههى هههذا
دة بغيههر إ ؛رادة اللههه، ول شههك أن هههذا القول الباطل تكون المعاصي واقع

رل يبطله نصو ص كههثيرة مثههل قههوله تعههالى: ((  قنقو قأ كه  نلحح مد ال مر كيحح قن  قم قف
كه قر قد قصحح قل  قعحح قج قي كه  نل مض كي قن  قأ قد  مر كي قن  قم قو مم  قل قس مقل مل كه  قر قد قص قح  قر قش قي كه  قي مد قه قي

مء قما نس مفي ال كد  نع نص قي قما  نن قأ قك ئجا  قر قح ئقا  لي رد لاهههذاقض مريهه دم  )) فالله عز وجل 
وهذا لك ن بال ؛رادة ايش؟



الكونية :الطالب  
دكه سبحانه وتعالى ولاهذا قال: " وإن أ ؛راده :الشيخ لل دم نن الكل  الكونية؛ ل

ديا بههه إذ م ن بعضاهم " يعني فإ ؛رادته م ن بعضاهم ل يقتضي أن يكون  ؛راضهه
رد قد يريد ما ل يرضى، فإن قال قائل: كيف يريد ما ل يرضى؟ وهل أحهه
دهه أحد لك ن يريد ما ل يرضى؛ لحكمة بالغههة، لههو مر ديك دهه؟ قلنا: ل، ل  مر لك دي
كان الله تعالى ل يريد إل ما يرضى لصههبح النههاس كلاهههم مههؤمني ن ولههم
لم علههم الجاهههاد ول المههر لقهه دي يك ن هناك ميزة للمههؤم ن مهه ن الكههافر ولههم 
مت النا ؛ر كما وعدها اللههه عههز وجههل لئ مل دم بالمعروف والناهي ع ن المنكر ول 
دتج ع ن وجود الكفر في عبههاد إلى غير ذلك م ن المصالح العظيمة التي تن
.الله

قضححه لمكححم(( اللههه فتؤمنههوا ))وإن تشححمكروا قههال: " ((  قر قي  )) " (إن 
مم اللههه بيهه ن كههافر لعهه من نن النسههان فههي  تشههكروا) مقابههل (إن تكفههروا)؛ ل
نمههل وشاكر، (إن تشكروا يرضه لكههم) وهههو ل يرضههى لعبههاده الكفههر وتأ

دي ول يرضى، وهنا قال: ((  من إن تشمكرواكيف قال في الكفر إن الله غ
قضه لنههاه عهه ن ير مغ لكم )) فبدأ في جواب الشرط في (إن تكفروا) ببيان 

الخلق عز وجل، أما الشكر فإنه هههو الههذي يههثيب عليههه ولاهههذا قههال: إن
مثيبكم قال اللههه تبهها ؛رك وتعههالى: دي ليه فسوف  تشكروا يرضه لكم فإذا  ؛رض

مة *((  نيحح مر قب قل كر ا قيحح قخ قم  كه قك  مئ قل كأو مت  قحا مل نصا كلوا ال مم قع قو كنوا  قم قن آ مذي نل نن ا مإ
كر قهححا قن ققل قهححا ا مت قح قت قن  ممحح مري  قجحح قت تن  قد قعحح كت  ننححا قج قم  مهحح لب قر قد  قنحح مع قم  كهحح كؤ قزا قج

كه قن قع كضوا  قر قو قم  كه قن قع كه  نل قي ال مض قر ئدا  قب قأ قها  مفي قن  مدي مل  )) ولاهههذا أثههاباهمقخا
 .الجنات أسال الله أن يجعلني وإياكم مناهم نعم

كه لمكمقال: ((  قض  )) (يرضه لكم) في هذا الفعل إشكال م ن الناحيههةير
النحوية فإنه جواب الشرط ومع ذلك فاهو مفتهوح قههل يها أخ نعههم أجههب
دحا وهو جواب الشرط؟ ع ن هذا الشكال: كيف كان مفتو

دب الشرط :الطالب جوا
هذا فعل الشرط (يرضه) جهواب الشههرط )إن تشكروا(أي نعم  :الشيخ

دحا وهو جواب الشرط؟  فلماذا كان مفتو
ننه فعل مضا ؛رع :الطالب ل

دل مجزوم؟ :الشيخ أي نعم والفعل المضا ؛رع ما يكون مرفوع و
إذا جاء فعل مضا ؛رع والفعل الول فعل ماض يجوز :الطالب  ...

ديا يا شيخ :الشيخ الول ليس فعل ماض
(تشكروا :الطالب  ) 



دتم، مههع العلههم بههأن :الشيخ لر لك تشههكروا فعههل مههاض؟ فعههل الماضههي شهه
اض دضها ههو ليهس فعههل م التفريع اللي أنهت فرعتهه علهى ههذا خطهأ أي
 والتفريع خطأ

 واحدمضا ؛رعيجزم فعل ...  :الطالب
مم ن أول الدنيا إلى اليوم، ل تجهزم إل فعهل واحهد، :الشيخ للت عمله  أبط

للههوي لم ن يقول: الدي ن صالح لكههل زمههان ومكههان ثههم ي نعم، أو على  ؛رأي 
أعناق النصو ص على شان توافق هواه وزمانه، نعم

مجزوم بحذف حرف الياء :الطالب
الياء وي ن الياء؟ :الشيخ

 آخره ياء... :الطالب
مضيه لكم :الشيخ مضي يعني؟ ير آخره ياء ير   

. آخره ياء وحذفت الياء.. :الطالب
نل غير الياء؟ أنت الن أجبت بالنصف :الشيخ هل حذف الياء و

هو ألف مكسو ؛رة..  :الطالب  
دذا هههو مجههزوم بحههذف اللههف صههحيح يهها :الشيخ مذف اللف إ دح أي الذي 

 جماعة؟
دذا (يرض) هذه جواب الشرط وهو مجزوم بحذف اللف وأصههلاها طيب إ

لفت اللف؛  مذ دح دكون(يرضى) ولك ن  لضههه) بسهه للجههزم، طيههب قههال: " (ير
قه لمكم الاهاء " أقرا ((  قض قر قه لمكححم(()) قي قضحح  )) وهههذا وإن تشمكروا ير

لاها " (( وم لضه دأه بخفههة، الثههاني يقهول: " و دناها يعنهي تقههر خفيف جههدا تسهكي
كه قض كه لمكححم )) في حال الضم " مع إشباع ودونه " إشباع (( ير قض  ))ير

مذف الههواو إذا نقههرأ:  مبعاها حتى يخرج مناها واو، " ودونههه " تحهه لش  وإن((دت
قه لمكححم قضحح كه لمكححم((   ))تشمكروا ير قضحح  وإن((  ))وإن تشححمكروا ير
كه لمكم  قض رل هذا جائز قراءة سبعية متههواترة وكمهها مههر))تشمكروا ير  ك

علينا -ونعيههده مهه ن أجههل الخههوان الجههدد- أنههه ينبغههي للنسهان أن يقههرأ
ققهها مهه ن دجههر ح نل حههق فل ينبغههي أن ناه القرآن بجميع القههراءات؛ لن الكهه
دنا القراءة فل يكفههي غلبههة الظهه ن ل وق لي الحقوق ولك ن بشرط أن يكون مت
نق ن عنده، شرط آخههر أل يكههون عنههد العامههة؛ لي بد يتيق ن وإل قرأ في المت
لن العامة إذا قرأت عنههدهم قههراءة تخههالف مصههحفاهم صهها ؛ر فههي ذلههك
دء ظه ن بالنسهبة ويش علياههم بالنسهبة للقهرآن وسهو تشويش علياهم تش

نف ال دأ ك يبة ع ن نفسههه، أمهها فههي مقههام التعليههم أورإليك، و ؛رحم الله امر
في القراءة بينك وبي ن نفسك فإنه ينبغههي إذا كنههت عالمـهها بههالقراءة أن



دنهها، فمثههل  دنا وباهههذا أحيا دنا باهذا أحيا  الرحمن الرحيححم *((تقرأ باها أحيا
ملك اليوم الدين ملك )) فياها قراءة (( قم  )) اقهههرأمالك )) وقراءة (( م

قضححه((باها مرة هنا مرة باهذا ومرة باهذا، نعم، يقول:   وإن تشمكروا ير
" أي الشههكر " فمهها هههو الشههكر؟ الشههكر: )) (يرضه) قال المؤلفلمكم

دد جامع مانع فقههال نده بعضاهم بح معم:ح لن دم  الشههكر ههو القيههام بطاعههة الهه
دفا له بالجميل، ويكون بالقلب واللسان والجوا ؛رح وعلى هههذا قههول اعترا
:الشاعر
أفادتمكم النعماء مني ثلثححة            يححدي ولسححاني والضححمير
نجبا قح الم

دذا الشكر   عبد الله؟يانعم إ
القيام بطاعة الله :الطالب  

بطاعة المنعم :الشيخ  
بطاعة المنعم على وجه :الطالب

دفا له بالجميل، طيب أي ن محله؟ :الشيخ اعترا  
محله القلب واللسان والجوا ؛رح :الطالب  

نن هههذه النعمههة أو :الشيخ نعم، طيب، القلب أن يؤم ن النسان بقلبه بههأ
دته علههى متي دأو دل منه ول يقول: هذا لي  رض مم ن الله عز و وجل تف لعم  ون هذه ال
علم عندي بل يقول: هذا م ن فضل  ؛ربي، الثاني: باللسان أن يتعبههد للههه
نن هذا م ن الشههكر؛ ندث بنعمة الله فإ لح لعه، وم ن ذلك أن يت بكل قول شر

،))واما بنعمححة ربححك فحححد ث لنه قول مشروع قال الله تعههالى: (( 
دل إذا لر نعمههة اللههه عليههك بههالجوا ؛رح فمث ماههه لظ دت وأمهها الجههوا ؛رح فظههاهر أن 
ماهر ذلك بهالقوة فههي ذات اللههه مهه ن جاهههاد لظ دت أعطاك الله قوة وشجاعة  
در النعمة في أفعالك لر عليك أث لاه لظ لت مرهم الماهم أن  الكفا ؛ر والمنافقي ن وغي
.فتقوم بعبادة المنعم عز وجل

 )) اللههه فتؤمنههوا " يعنههي فتؤمنههوا اليمههانوإن تشمكروا "  (( :يقههول
مزم للعمل الصالح ل مجرد اليمان بالله عز وجل؛ اليمان بالله ل لل لت المس
قيا حتى يستلزم القبههول والذعههان، انتباهههوا يهها جماعههة، مق دنا حقي يكون إيما
رر م ن العامة يظنون أن اليمان بالله أن تؤم ن بوجود الله فقههط هههذا كثي
خطأ بل اليمان بالله هو اليمان المسههتلزم للقبههول والذعههان: القبههول
لأمر به وانشراح الصد ؛ر به، والذعان النقياد التام قههال اللههه تعههالى: لما  مل

قل((  نم  كثحح قم  كه قن قي قب قر  قج قش قما  مفي قك  كمو لمك قح كي نتى  قح قن  كنو مم قؤ كي قل  قك  لب قر قو قل  قف
ئما ملي قسحح قت كموا  لل قسحح كي قو قت  قي قضحح قق نمححا  مم ئجا  قر قح قم  مه مس كف قن قأ مفي  كدوا  مج  ))،قي



رنون  نن اليمان هو اليمان بوجود الله يظ لم ن يقول: إ ننعلى  ؛رأي   الياهودأ
دحون باهههذا يقههول: النصههراني مههؤم ن ور لص والنصا ؛رى ايش؟ مؤمنون وقد ي
يؤم ن بالله وإذا مات له شخص قال:  ؛رحمه الله، والياهود كهذلك، نقهول:
هذا ليس هو اليمان بالله؛ اليمان بالله ل يصههح ول يتههم: ل يصههح مههو ل
لمهها جههاء بههه الههوحي مل نل بههالقبول والذعههان، القبههول  دح إ مصهه يتههم فقههط ل ي
 .والذعان النقياد التام

ةة وزر أخححرى((نعههم يقههول:  قر مز كر وا مز كه لمكححم ول تحح قضحح  )) قههال ير
)) نفههس وازرة وزر )) نفههس ((ول تححزر " (( :التفسههيرالمؤلههف 

)) أي ل تحملههه " (ول تههز ؛ر واز ؛رة) (ل) نافيههة (واز ؛رة) فاعههل أخرى ((
نل واز ؛رة، ولكهه ن مهها معنههى الههواز ؛رة؟ دم ك دع وهو نكرة في سياق النفي في
لمهه ن دون الواز ؛رة التي تتحمل الثم وتقوم به، هذه الواز ؛رة، وعلى هذا ف
دغا ولم نمل الثم، وم ن كان بال لح لت نناها ل ت دسا واز ؛رة لماذا؟ ل البلوغ ليس نف
موز ؛ر وهههي النفههس للة للهه مب دذا فالواز ؛رة يعني القا مز ؛ر، إ مل الثم فليس بوا يفع
لفة، وإذا أ ؛ردنا أن نقول: واز ؛رة بالفعل نقههول: هههي الفاعلههة للثههم، نل المك
دضهها، دل أي دمهها وقههد تشههمل الههواز ؛رة فع فه(واز ؛رة) هنهها تشههمل الههواز ؛رة حك
دما هي القابلة للثم يعني التي يمكهه ن دما وحقيقة، الواز ؛رة حك الواز ؛رة حك
أن تتحمل الثم وإن لم تعمل الوز ؛ر، الههواز ؛رة حقيقههة هههي الههتي فعلههت
دمهها، ر ؛ر حك مز الثم مثال ذلك:  ؛رجل بههالغ عاقههل لكنههه صههالح نقهول: هههذا وا
دل، طيب دغا عاق دل إذا كان بال و ؛رجل آخر زنى أو سرق نقول: هذا واز ؛ر فع

نن الله قال:  دذا وهذا هو السر في أ  ولم يقههل ول)) ول تزر وازرة ((إ
ل ؛رة ل تز ؛ر مز لم ن ليست وا نن  ل ؛ر أخرى بل قال: ل تز ؛ر واز ؛رة؛ ل لز مو رس  لف تز ؛ر ن

دئا ل ع ن نفساها ول ع ن غيرها،  وزر طيههب (( )) ول تححزر وازرة ((شي
د ؛ره أياخرى لز مو ءس أخههرى ومعنههى (ل تههز ؛ر) أي ل يلحقاههها   )) أي إثم نفهه

لره المؤلف بقههوله نس ل ؛ر" :الثم ولاهذا ف لز مو رة  ل ؛ر مز ممههل وا أي ل تحملههه " ل تح
.أخرى

 )) (ثههم) يعنههي بعههد الشههكر مهه ن ثم إلى ربمكم مرجعمكم(( ثم قال:
 ثم إلححى((الشاكر والكفر م ن الكافر يكون إلههى اللههه وحههده المرجههع 

 ))، وفي هههذه الجملههة حصههر طريقههه؟ تقههديم مههاحقهربمكم مرجعمكم
التأخير؛ لن قوله: (إلى  ؛ربكههم) خههبر مقههدم و(مرجعكههم) مبتههدأ مههؤخر،

نن المقهام ثم إلى ربمكم مرجعمكم((وقوله:   )) ولم يقل إلههى اللهه؛ ل
نن الههرب هههو المالههك المتصههرف الخههالق فكههان هنهها مقههام  ؛ربوبيههة؛ ل
نن دح؛ ل لصه لل المناسب أن يقول: إلى  ؛ربكم، ولو قال: إلهى اللهه مرجعكههم 



نل مهه ن كههان رق العبههادة إ مح لت دضا هو المستحق للعبادة ول يسهه الله تعالى أي
قبا، وقوله:  كمكم(( ؛ر  )) متى؟ يوم القيامة ولك ن اعلموا إلى ربمكم مرجع

ممهه ن دا ؛ر العمههل الههى دا ؛ر دته؛ لنه انتقل  نل م ن مات فقد قامت قيام نن ك أ
:الجزاء، قال شيخ السلم اب ن تيمية  ؛رحمه الله في العقيدة الواسههطية

" وم ن اليمان باليوم الخر اليمان بكل مهها أخههبر بههه النههبي صههلى اللههه
نن الذي يكون بعد المههوت قبههل عليه وسلم مما يكون بعد الموت " مع أ

دته، نعم  لم لت قيا لم لم ن مات فقد قا  ثم إلححى ربمكححم((قيام الساعة لك ن 
كئمكم بما كنتم تعملون  لب (ينبئكم) يخههبركم لكهه ن قههد ))مرجعمكم فين

نل في المر الاهام بخلف الخبر فيكههون حههتى فههي نن النبأ ل يكون إ قيل إ
المو ؛ر التوافه، وقال بعض العلماء: هما بمعنى واحد، وقوله: (ثم ينبئكم
ددها بمهها كنتههم تعملههون) (بمهها) (مهها) اسههم موصههول بمعنههى الههذي وعائهه

 )) أي بمهها كنتههم تعملححون((محههذوف وهههو المفعههول بههه فههي قههوله: 
تعملونه، و(ما) الموصولية بل وجميههع السههماء الموصههولة تفيههد ايههش؟
العموم تفيد العموم والدليل على أن السماء الموصههولة تفيههد العمههوم

ندق بححه أولئححك هححم((قههوله تعههالى:  قصحح  والححذي جححاء بالصححدق و
دعا مهع أنههه مفههرد وهههذا يهدلالمتقون  )) فأعاد الشا ؛رة إليه ايش؟ جم

دذا كل مهها نعمههل مهه ن خيههر وشههر وصههغير وكههبير على أنه يفيد العموم، إ
لطههف رل نمههل ال لأ دنهها بههه، وت در مب لنهها بههه أي يخ دئ وب نن الله تعالى ين ءق ولحق فإ وساب

ولم يقل: يؤاخههذكم؛ لنههه ثبههت فههي ))ينبئمكم والحسان حيث قال: (( 
د ؛ره بههذنوبه ويقههول: ( ور لق نن الله عز وجل يخلو بعبده المؤم ن في الصحيح أ

حتى يعترف )عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا 
 قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لححكثم يقول الله له: (

رء بدون مؤاخذة ولاهذا قال هنههها: اليوم  ينبئمكم(( ) شوف يا إخوان إنبا
لذةبما كنتم تعملون لخهه رد عليههه والمؤا  ))، ثم المؤاخذة إليه النباء وعهه

نن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلححك لمححنإليه ((  إ
دأ المههؤم ن يعنههي أن ))يشاء  نبهه لن دي دئون بعملاهم كما  نب لن ولاهذا كان الكفا ؛ر ل ي

د ؛ره بهذنوبه معههه وحهده بهل إناهه ور  -والعيههاذمالله يخلو به ويستر عليه ويق
هؤلء الذين كذبوا على ربهححمبالله ينادى على  ؛رؤوس الشاهاد- (( 

  )) والله أعلم. نعمأل لعنة الله على الظالمين
 شكر النعم باللسان أن يتحههدث باههها المههرء..أحس ن الله إليك  :الطالب

؟..
مم ن جملته م ن جملته أن يتحدث:الشيخ  ل 



نل؟أمامكيف يتحدث باها  :الطالب  الناس هل يفتخر باها و
 ل ل، يخبرهم مثل أن يقول: كنت فقيرا فأغناني الله، الحمد لله:الشيخ

أنا عندي ولد عندي زوجة عندي بيت عندي سيا ؛رة، الحمد لله أنا أطلب
درا م ن العلم وهكذا العلم أنا حصلت كثي

هل يكون هذا م ن شكر نعمة الله؟ :الطالب
 هذا م ن الشكر بشههرط أل يكههون الحامههل علههى ذلههك الفخههر أو:الشيخ

نن اللههه الرياء؛ لن بعض الناس يتحدث بالنعم م ن باب الثناء على اللههه أ
ن ن عليه وتفضل عليه لم اعطاه و
... :الطالب

  يصلح لك ن الموصول أحس ن، يصلح، نعم:الشيخ
 ل يجوز نكههاح النههس والجهه ن... )) ثم جعل منها زوجها((  :الطالب

وبالعكس؟
 )) تعود علههى حههواء، مههاثم جعل منها زوجها ل هذه الية (( :الشيخ

على الجنس، هذه لو كانت على الجنس
 الغلم اللي بلغ عشر سني ن يؤمر بالصلة:الطالب

 ومسههألة زواج النههس بههالج ن هههذه مسههألة تعههود إلههى المههأذون:الشيخ
نكلالشرعي في الج ن إن زوجك     تو

د ؛را؟ :الطالب الغلم إذا بلغ عشر سني ن فيكلف بالصلة هل يكون واز
 ل ل ما يكلف:الشيخ

 ويؤمر بالصلة؟:الطالب
ررن على:الشيخ  نعم يضرب علياها لعشر لك ن م ن باب التأديب على التم

 الطاعة وإل لو تركاها فانه ل يأثم
في الركعة الولى قرأ بمالك يوم الدي ن وفي الركعة الثانية...  :الطالب

... قرأ بملك يوم الدي ن هل يعتبر
. ل ل بأس ما في مانع ل حرج:الشيخ

يي عنمكححم ول((قههال تبهها ؛رك وتعههالى:   إن تمكفححروا فححإن اللححه غنحح
 )) أظ ن أخذنا الفوائد؟المكفر يرضى لعباده

... :الطالب
  إلى آخره، نعم:الشيخ

 فينبئمكم بما كنتححم تعملححون إنححه عليححم بححذات((يقول عز وجل: 
أي الله عز وجل (( ))إنه عليم بذات الصدور  قوله: (( ))الصدور 

 )) وهههي القلههوب ودليههل هههذا قههوله تعههالى: ((عليم بذات الصححدور



فإنها ل تعمى البصار ولمكن تعمى القلوب التي في الصدور
)) فالمراد بذات الصدو ؛ر أي صاحبة الصدو ؛ر القلوب وإنما ذكر الله هذه

 للشهها ؛رة إلههى أن)) فينبئمكم بما كنتم تعملون ((الجملة بعد قوله: 
 إنه علححى((الحساب يكون على ما في القلب كما في قههوله تعههالى: 

كم )) وقههال تعههالى: (( رجعه لقادر * يوم تبلى السرائر قلحح قع قي قل  قف قأ

مر  كبو كق قل مفي ا قما  قر  مث قع كب قذا  مر*مإ كدو لص مفي ال قما  قل  لص كح قو  )) فالمدا ؛ر يوم 
القيامة على ما في القلب أما في الدنيا فالمدا ؛ر على العمال الظاهرة
دل المنههافقي ن معاملههة ممهه لعا دي ولاهههذا كههان النههبي صههلى اللههه عليههه وسههلم 
المسلمي ن؛ لناهم كانوا يتظاهرون بالسلم، ونح ن نحاسههب النههاس فههي
دل سههرائرهم الههى اللههه، أمهها فههي مكهه لن الدنيا على ما يظاهر م ن أعمههالاهم و
الخرة فإن الحساب على ما في القلب ولاههذا يجههب علهى النسهان أن
نن صههلح الجسههم واجاهههة أمههام يعتني بصلح قلبه قبل صههلح جسههمه؛ ل
 الخلق لك ن صلح القلب هو الذي يكون بي ن النسان وبي ن  ؛ربه عز وجل
نن الله عز وجل إنما أمههر العبههاد بعبههادته في هذه الية م ن الفوائد بيان أ

متاهم به وليس لحاجته إلههى ذلههك؛ لقههوله: ((  إنلحاجتاهم إلى ذلك ومنفع

نن الله غني عنمكم .(( تمكفروا فإ
وم ن فوائدها إثبات اسم الغني لله عههز وجههل وإثبههات مها دل عليهه مه ن
ءة رل صههف صفة؛ لن كل اسم م ن أسماء الله متضههم ن لصههفة وليسههت كهه
مت اللههه أوسههع مه ن أسهماء اللههه دة لسههم، ولاههذا نقهول: إن صهفا متضمن
بمعنى أناها أكثر، ووجه ذلك ظاهر: إذا قلنهها: كههل اسههم متضههم ن لصههفة
تساوت السماء والصفات على أن السم الواحد يمك ن أن يتضم ن عدة
دة واحههدة فههإذا لل على أدنى تقدير أنه لم يتضم ن إل صههف دق لن مل صفات لك ن 
قلنا: كل اسم متضم ن لصفة تساوت السماء والصفات، هنههاك صههفات
نق مناها أسماء، كثيرة جدا وباهذا تبي ن أن الصفات أوسههع لت لش دي ل يمك ن أن 
.وأكثر م ن السماء
لضى الكفر لعباده؛ لنههه غيههر لر نن الله عز وجل ل ي وم ن فوائد هذه الية أ
لذ هم عباد الله فههاللئق باهههم أن يقومههوا بطههاعته وعبههادته ول ءق باهم إ مئ ل
دروا به دف لك مليق باهم أن ي .ي

لبههات الرضههى للههه؛ لقههوله: ((  لث ولومهه ن فوائههد هههذه اليههة الكريمههة إ
والرضهها )) وإن تشمكروا يرضه لمكم (( )) وقوله فيما بعدها: يرضى

رل وصههف يتعلههق ولق بمشيئته، وكهه لع صفة م ن صفات الله الفعلية؛ لنه مت
ءق نل ءف مع لص رل و دة فعلية، وك لف مص ننة  رس ننه يسمى عند أهل ال بمشيئة الله فإ



رق لحهه نسههبب، وال مم ن الصفات الفعلية؛ لنه يوجد عند وجههود ال ننه  بسبب فإ
محك ومهها نضهه لجههب وال لع نية للههه عههز وجههل كههالفرح وال مق رة حقي لضا صف ور نن ال أ
دروه نسه لواب فف نثه نن المهراد بالرضها ال أشبه ذلهك، وزعهم أههل التعطيهل أ
نلههق بههه الفعههال لع لة أن تت ءل عنههه؛ مخافهه مصهه ء ن عهه ن اللههه منف مئ ءء بهها بشههي
لناه بهالثواب فهالثواب ل لر نسهه الختيا ؛رية، وهذا م ن جاهلاهم؛ وذلك لننا إذا ف
ءذ تكون مئ يقع إل بإ ؛رادة، وال ؛رادة ل تقوم إل حي ن يوجد سبب الرضا، وحين
مفاهههم رروا مهه ن شههيء ووقعههوا فههي مثلههه مههع تحري ال ؛رادة حادثههة فاهههم فهه
نل علياههها النههص، ملاهم للصفة التي د مفاها ع ن ظاهرها وتعطي للنصو ص بصر
ورفههون الكلههم عه ن مواضهعه فاهذه ثلثهة محهاذير شههوف كيههف الهذي ن يح
:يقعون في ثلثة أمو ؛ر ثلثة محاذير

رروا منههه:المحذو ؛ر الول رروا منه فإن كان ما ف  أناهم وقعوا في مثل ما ف
مره نص عهه ن ظههاه د ؛را فما وقعوا فيه محذو ؛ر. الثاني: أناهم حرفههوا النهه محذو

دنى آخر. الثالث دفوه إلى مع  أناهم عطلوا الله ايش؟ ع ن الصفة التي:صر
نطلههوا اللههه عهه ن صههفة الرضهها، دل ع دص الذي حرفوه، فاهم مث نل علياها الن د
وحرفوا النص ع ن ظاهره، ووقعوا فيمهها فههروا منههه، وهكههذا فههي جميههع
دفوها ع ن ظاهرها نر .الصفات التي ح
داهه؟ أنه لم بي ن الرضا وال ؛رادة وج دز وم ن فوائد هذه الية الكريمة أنه ل تل
نن الكفههر ءت كههثيرة أ قال: ول يرضى لعباده الكفر مع أنههه أخههبر فههي آيهها

ئقا((واقع بإ ؛رادته قال تعالى:  لي قره ضح قل صد قع نله يج مض كي قمن يرد أن   و
 فإذا جمعنا بي ن هذا وهذا عرفنا بأنه ل تلزم بي ن الرضا وال ؛رادة، فقههد))

يريد ما ل يرضاه، وقد يرضى ما ل يريده، قد ل يرضى ما ل يريده فاهههو
لشههكر للههه وهههل أ ؛راد ذلههك؟ ل، دل يرضى م ن كل واحد م ن الناس أن ي مث

ول يرضى لعباده المكفريقول: ((   )).
دي لله؛ لقههوله: مض لر لم در  نن الكفر غي وم ن فوائد الية الكريمة الشا ؛رة إلى أ

دعا له فكيف يكون)) لعباده (( دمطي دنا بسيده  مم  والعبد يجب أن يكون مؤ
ددا لله ثم يكفر به ددا ثم يكفر به، نعم كيف يكون عب .عب
لضهها  ؛ربههه؛ م ؛ر دن الشههاكر ينههال  وم ن فوائد الية الكريمههة فضههيلة الشههكر وأ

كمكروا يرضه لمكملقوله: ((  نن )) وقههد جههاء فههي الحههديث: ( وإن تش إ
قرب كده عليهححا ويشحح قلححة فيحمحح قضى عن العبد يأكححل الك قر قي قل الله 

دده علياههها، الكلههة هههلالشربة فيحمده عليهححا  ) يأكههل الكلههة فيحمهه
المراد الوجبة م ن الطعام أو المراد كل لقمة؟

الوجبة: الطالب



دن المههراد اللقمههة:الشيخ لم ن يرى أن المراد الوجبة وفيه م ن يرى أ  فيه 
نل ما أكل لقمة حمد الله فقيههل لههه دكل ك وكان المام أحمد  ؛رحمه الله يأ

رل وحمد خير م ن:في ذلك فقال لمت " أك لص ءل و لك لأ مم ن  رر  لي لخ لمد  لح رل و لك  " أ
رل لن يكون المراد مم نن لفظ الحديث: " يأكل الكلة " محت أكل وصمت ل
لرب، والنسههان رشهه به اللقمة أو الوجبة م ن الطعام وكههذلك يقههال فههي ال
رل نفس يحمد الله عليهه دك ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلثة أنفاس 
لفس، نعم نن  .إذا قلنا المراد بالشربة ال

مدها فضيلة الشكر وإن تشمكروا يرضه لمكم((قال:  مم ن فوائ . )) ف
نن الله يرضى الشكر لعباده وإذا  ؛رضي الله ع ن العبد كان وم ن فوائده أ
دبا فههي دبا في إ ؛رضاء العبد انتبه! إذا  ؛رضي الله ع ن العبد كان سههب ذلك سب

كضححواإ ؛رضاء العبد ودليل ذلك قوله تعههالى: ((  قر مضي اللححه عنهححم و ر
 )) فيرضى الله عناهم بعبادتاهم إياه، ويرضون عنه بما أثاباهم، نسألعنه

 النسان يرضى عهه ن  ؛ربههه ويرضههى اللههه..الله أن يجعلني وإياكم مناهم، 
.((  وإن تشمكروا يرضه لمكم((عنه، 

ءس أخههرى حههتى وإن لم نف رس إث دل نف مم لح لت نعم وم ن فوائد هذه الية أنه ل 
دل لههو ضمنت النفس الخرى ذلك الذنب، وإن ضم ن ذلك الذنب يعني مث
قال شخص لخر: افعل كذا م ن الذنوب والثم علي هههل يصههح؟ يقههول:
دل ومه لح دي دنا علههى شهخص يصهح؟ يصهح، وههو  لي لد ل ن  مم أنا ضام ن، أ ؛رأيتم لو ض
رح أن مصهه دنا فإذا كههان كههذلك لمههاذا ل ي لي لد لسه  دل نف وم لح لسه باهذا الضمان ي نف

ملثم؟ نقول: لقول اللههه تعههالى: ((  لم ن فعل ا ل ن إثم  لم وقال الححذينيض
نتبعوا سححبيلنا ولنحمححل خطايححاكم  )) نحهه نكفروا للذين آمنوا ا

وما هحم بححاملين محننشيل العههذاب عنكههم، قههال اللههه تعههالى: (( 
 ))، بل إنه يوم القيامههة يكههونخطاياهم من شيء وإنهم لمكاذبون

كعححواالمر أشد ((  قب نت قن ا مذي نلحح قن ا ممحح كعوا  مب لت قن ا مذي نل قأ ا نر قب قت قذ  نرؤونمإ  )) يتههب
رل طائفة تتبرأ م ن الخرى فل يمك ن لحد أن رجون في النا ؛ر ك مناهم ويتحا
ددا .يحمل إثم أحد أب
وم ن فوائد الية الكريمة، طيب بقي علينا نسأل قبههل أن نأخههذ الفائههدة
دع بيهه ن هههذه اليههة الكريمههة وبيهه ن قههول ديجمهه هههذه إذا قههال قائههل: كيههف 

نن في السلم سنة سححيئةالرسول عليه الصلة والسلم: (  قس قمن 
 ) وإخبا ؛ره أنهفعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

رس بغير حق إل كان على ابهه ن آدم الول -الههذي قتههل أخههاه- لت نف لل مت دق ما 
رل م ن ذلك لف ن ن؟مك لت لم ن اسهه ن ن السنة السيئة فإن آثام  لس لم ن  نن   فالجواب أ



ملههه هههو السههبب فاهههو بالحقيقههة لههم نن هذا م ن ايههش؟ مهه ن فع به عليه؛ ل
نر النهاس إلهى ههذا الثهم، مره إل لنهه ههو السهبب الهذي جه لم غي ممل إث يح
انتباهههوا! قههد يكههون النههاس مستوحشههي ن مهه ن هههذا الثههم يخشههون منههه
نيما إذا كههان مسهه وياهابونه فإذا فعله شخص هان علياهم المر واقتدوا به ل 
دذا ل تعهها ؛رض ءة وطاعة كالمير والعالم ومهها أشههبه ذلههك إ لم الشخص ذا كل
لل العمههل ممهه ن ن السنة السيئة فإنه ع لس لم ن  نن  بي ن الية والحديث وجاهه؟ أ
لبب نس   الذي به الثم، وال


